
 

NOME DO ALUNO: _______________________________________________________ 

LISTA DE MATERIAIS - 2018 - MATERNAL 

 

 01 agenda escolar padrão do Colégio (venda na Papelaria do Colégio)  

 01 “Coleção Alecrim” 1  Edições SM  

 01 pasta plástica com elástico de 2cm de altura   

 02 caixas de massa de modelar macia – 12 cores   

 01 caixa de lápis de cor 12 cores jumbo triangular  

 01 tubo de cola branca 37g  

 04 tubos de cola em bastão 10g  

 01 tesoura sem ponta (com nome)  

 03 potes de tinta guache 250ml qualquer cor  

 01 pote de tinta PVA 100ml qualquer cor  

 01 pincel chato nº 18  

 01 rolo de fita dupla face 18mm x 30metros  

 02 potes de glitter qualquer cor  

 02 potes de lantejoulas qualquer cor  

 01 bloco de papel A-4 branco para desenho 140g/m2 com 20 folhas   

 01 bloco de papel colorset decorado 180g/m2 com 36 folhas  230mm x 320mm  

 01 pacote de saco plástico transparente 20cm x 29cm com 100 unidades (*)  

 01 pacote de fita de cetim 15mm x 10m (*)  

 01 rolo de papel alumínio (*)  

 10 botões grandes com 2cm de diâmetro (*)  

 01 metro de TNT (*)  

 01 pacote de bexigas Nº 9 com 100 unidades(*)  

 01 metro de tecido de algodão cru (*)  

 01 metro de tecido de tricoline estampado (*)  

 02 folhas de papel Kraft (*)  

 02 folhas de cartolina branca (*)  

 02 folhas de papel cartão (*)  

 02 rolos de papel crepon (*)  

     
TOTAL 

 

 
 
 
O material com (*) comprado na Papelaria do Colégio será entregue diretamente à 
professora. 
O material deverá ser entregue para a professora no dia da Reunião de Apresentação, com 
nome e ano do aluno na sacola. 
A agenda escolar será etiquetada pela professora.  
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

NOME DO ALUNO: 

_____________________________________________________________________ 

 

 

MATERNAL – MATERIAL DE ARTE  

 

 
 

01 camiseta velha tamanho adulto para pintura  

01 livro de história infantil com nome do aluno 

02 cartelas de figuras adesivas com motivos infantis 

01 foto 15x10 cm recente da criança 

                              
             
 
 
 
                  MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL 
 

01 necessaire com: escova de dentes, creme dental, pente e toalha de mão pequena (*) 

01 sabonete líquido (*) 

01 copo plástico (*) 

01 guardanapo na lancheira (*) 

01 squeeze (*) 

01 troca de roupa completa (*) 

 
O material com (*) deverá vir com nome e dentro da mochila.  
 


